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Θέκα:

ΙΜΟ / Πξόιεςε ηεο ξύπαλζεο από πινία – Απνδνρή ηξνπνπνηήζεσλ
ζην Παξάξηεκα VI ηεο Γ.. MARPOL

Πεξίιεςε:

Με ηελ εγθύθιην παξέρεηαη ελεκέξσζε ζρεηηθά κε ηελ έθδνζε
Απόθαζεο ησλ Γεληθώλ Γξακκαηέσλ ησλ Τπνπξγείσλ Ναπηηιίαο θαη
Νεζησηηθήο Πνιηηηθήο θαη Δμσηεξηθώλ, κε ηηο νπνίεο έγηλαλ
απνδεθηέο ηξνπνπνηήζεηο ζηε Γ.. MARPOL ζρεηηθά κε ηελ
αληηθαηάζηαζε όξσλ πνπ αθνξνύλ ζηηο πθηζηάκελεο Πεξηνρέο
Διέγρνπ Δθπνκπώλ Ομεηδίσλ ηνπ Αδώηνπ (NOx) Βαζκίδαο III, θαζώο
επίζεο ζρεηηθά κε ηελ αληηθαηάζηαζε παξακέηξσλ θαζνξηζκνύ ησλ
ηηκώλ
αλαθνξάο
ηνπ
ζρεδηαζηηθνύ
δείθηε
ελεξγεηαθήο
απνδνηηθόηεηαο ζε θνξηεγά νρεκαηαγσγά (Ro-Ro cargo ships) θαη
επηβαηεγά νρεκαηαγσγά πινία (Ro-Ro passenger ships). Ακθόηεξεο
νη ελ ιόγσ ηξνπνπνηήζεηο ηίζεληαη ζε ηζρύ ηελ 1.9.2019.

αο γλωξίζνπκε όηη ζην ΦΔΚ 5686 B/2018 δεκνζηεύζεθε ε ππ’ αξ. 2263.17/88300/2018 Απόθαζε ηωλ Γεληθώλ Γξακκαηέωλ ηωλ Τπνπξγείωλ Ναπηηιίαο θαη
Νεζηωηηθήο Πνιηηηθήο θαη Δμωηεξηθώλ, ε νπνία αθνξά ζηελ ελζωκάηωζε ζηελ εζληθή
λνκνζεζία ηωλ ηξνπνπνηήζεωλ ηεο Γ.. MARPOL, όπωο απηέο πηνζεηήζεθαλ από ηελ
Δπηηξνπή Πξνζηαζίαο Θαιαζζίνπ Πεξηβάιινληνο (MEPC) κε ηελ ππό ζηνηρεία
MEPC.301 (72) Απόθαζε ηνπ Γηεζλνύο Ναπηηιηαθνύ Οξγαληζκνύ (ΙΜΟ).
Δηδηθόηεξα, νη ελ ιόγω ηξνπνπνηήζεηο ζρεηίδνληαη κε ηελ αληηθαηάζηαζε όξνπ ζηελ
παξάγξαθν 5.3 ηνπ Καλνληζκνύ 13 ηνπ Παξαξηήκαηνο VI πνπ αθνξά ζηηο πθηζηάκελεο
Πεξηνρέο Διέγρνπ Δθπνκπώλ Ομεηδίωλ ηνπ Αδώηνπ (NOx) Βαζκίδαο III πνπ έρνπλ
θαζνξηζζεί ζύκθωλα κε ηελ παξάγξαθν 6 ηνπ ηδίνπ Καλνληζκνύ, πξνθεηκέλνπ λα
απνηππώλεηαη ζαθέζηεξα ε εθάζηνηε Πεξηνρή Διέγρνπ Δθπνκπώλ.
ηελ ίδηα Απόθαζε ηνπ ΙΜΟ [MEPC.301(72)], πεξηιακβάλνληαη ηξνπνπνηήζεηο πνπ
αθνξνύλ ζηελ αληηθαηάζηαζε ηωλ παξακέηξωλ α θαη β ηνπ Πίλαθα 2 ηεο παξαγξάθνπ 3
ηνπ Καλνληζκνύ 21 ηνπ Παξαξηήκαηνο VI γηα ηνλ θαζνξηζκό ηωλ ηηκώλ αλαθνξάο ηνπ
ζρεδηαζηηθνύ δείθηε ελεξγεηαθήο απνδνηηθόηεηαο ζε θνξηεγά νρεκαηαγωγά (Ro-Ro
cargo ships) θαη επηβαηεγά νρεκαηαγωγά πινία (Ro-Ro passenger ships) πνπ ππάγνληαη
ζην πεδίν εθαξκνγήο ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ αλωηέξω Καλνληζκνύ.

ειίδα 2

Η ηζρύο ηεο Απόθαζεο αξρίδεη ηελ 1.9.2019. Σν θείκελν ηεο Απόθαζεο κπνξεί λα
αλαδεηεζεί ζην δηαδηθηπαθό ηόπν ηνπ Δζληθνύ Σππνγξαθείνπ (www.et.gr - Αλαδήηεζε
ΦΔΚ).
Παξαθαινύκε γηα ηελ ελεκέξωζή ζαο.
πλ: 1
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